
Transportowy Dozór Techniczny
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
tel.: +48 22 490 29 02
e-mail: info@tdt.gov.pl

W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. 
Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej TDT: http://www.tdt.pl/kontakt/rodo-informacja.html 
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Warszawa,dn. 25.05.2021 r. 

Nr referencyjny postępowania 
   ZP 9/2021

Znak sprawy: P.290.9.2021.PZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Zarządzanie nieruchomością Transportowego 
Dozoru Technicznego w Warszawie, Nr referencyjny postępowania: ZP 9/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający 
przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień. 

Pytanie 1

W nawiązaniu do postępowania przetargowego ZP 9/2021, którego przedmiotem jest Zarządzanie nieruchomością 
Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie bardzo proszę o informację czy możliwe jest wprowadzenie zmian 
do propozycji umowy, w szczególności w zakresie kar umownych – chodzi o zrewidowanie wysokości poszczególnych 
kar i łącznego wymiaru naliczanych kar. Powyższe wynika z faktu, że usługa zarządzania nieruchomościami jest usługą 
niskomarżową i proponowane przez Państwa kary są niewspółmiernie wysokie i będą musiały znaleźć odzwierciedlenie 
w zaproponowanej cenie.  

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 2

W nawiązaniu do Ogłoszenie o zamówieniu „Usługi - Zarządzanie nieruchomością Transportowego Dozoru 
Technicznego w Warszawie”, chciałbym zapytać, czy wyłoniona firma będzie miała wpływ na realizację zamówienia 
uwzględnionego w Planie Postępowań na rok 2021 pt. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku – siedziby 
TDT”, część I pkt 1.1.2 ?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż zamówienie na usługi zarządzania nieruchomością Transportowego Dozoru Technicznego 
nie jest powiązane z przewidzianym w planie postępowań z zamówieniem pt. „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa 
budynku – siedziby OT4”. Zatem Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa na zarządzanie nieruchomością TDT 
nie będzie miał żadnego wpływu na realizację zamówienia związanego z rozbudową i przebudową siedziby Oddziału 
Terenowego TDT w Katowicach jak również innymi inwestycjami w budynkach TDT. 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza niniejsze wyjaśnienia SWZ na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.
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